
 

 

 

 

  
CHÍNH SÁCH THUẾ 

 

Công văn số 5147/CT-TTHT ngày 

30/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà 

Nội về việc trích lập dự phòng đầu 

tư tài chính dài hạn 

 

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 

89/2013/TT-BTC, trường hợp Công 

ty góp vốn vào Công ty khác, nếu 

Công ty này bị lỗ (trên BCTC thể 

hiện tổng số vốn đầu tư thực tế của 

chủ sở hữu cao hơn tổng giá trị vốn 

thực có) thì Công ty được trích lập 

dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. 

Mức trích lập dự phòng và xử lý các 

khoản dự phòng đầu tư tài chính dài 

hạn được thực hiện theo hướng dẫn 

tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 5 

Thông tư 228/2009/TT-BTC. 

Nếu Công ty đủ điều kiện trích lập 

dự phòng nhưng chưa trích thì được 

trích lập bổ sung nhưng phải trước 

khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết 

định thanh tra, kiểm tra (khoản 5 

Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-

BTC) 

Khoản dự phòng được trích lập và 

sử dụng theo đúng quy định được 

tính là chi phí hợp lý (Thông tư 

96/2015/TT-BTC). 

 

 

Công văn số 8099/CT-TTHT ngày 

4/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

về chính sách thuế đối với khoản 

chi tiền thưởng, tiền hỗ trợ, 

khuyến khích cho người bán hàng 

 

Trường hợp Công ty có chi tiền 

thưởng, tiền hỗ trợ cho nhân viên 

bán hàng tại các đại lý để khuyến 

khích thi đua bán hàng hóa của Công 

ty, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 

Thông tư 96/2015/TT-BTC thì các 

khoản chi này được chấp nhận hạch 

toán. 

Lưu ý, Công ty hoặc đại lý (nếu chi 

thông qua đại lý) có trách nhiệm 

khấu trừ thuế TNCN khi chi tiền 

thưởng, tiền hỗ trợ cho nhân viên 

bán hàng theo hướng dẫn tại Điều 25 

Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

Trường hợp Công ty nhờ đại lý chi 

hộ tiền thưởng, tiền hỗ trợ sau đó 

hoàn lại hoặc cấn trừ công nợ thì khi 

nhận lại tiền chi hộ, đại lý chỉ cần 

lập chứng từ thu, không phải lập hóa 

đơn (khoản 7 Điều 5 Thông tư 

219/2013/TT-BTC). 

 

  

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

 
Công ty Luật hợp danh VN 

CONSULT (“VN CONSULT”) 

được quản lý, điều hành bởi các 

luật sư có trình độ, kinh nghiệm 

và đã từng đảm trách việc tư vấn 

pháp lý và giải quyết tranh chấp 

cho nhiều doanh nghiệp lớn trong 

và ngoài nước. 

Mục tiêu trọng tâm của VN 

CONSULT là cung cấp dịch vụ tư 

vấn pháp lý, hỗ trợ và song hành 

cùng với sự phát triển của các 

doanh nghiệp. 

Các dịch vụ pháp lý chính mà VN 

CONSULT cung cấp gồm:  

- Tư vấn pháp luật thường 

xuyên; 

- Tư vấn đầu tư; 

- Tư vấn pháp lý lĩnh vực bất 

động sản; 

- Tư vấn thành lập, thay đổi 

ĐKKD; 

- Tư vấn mua bán, sáp nhập, 

tái cơ cấu doanh nghiệp; 

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng; 

- Đại diện cho doanh nghiệp/cá 

nhân giải quyết tranh chấp 

tại Tòa án/Trọng tài; 

- Dịch vụ thu hồi công nợ 

(Chi tiết về dịch vụ, vui lòng tham 

khảo TẠI ĐÂY) 

 

 

        

BẢN TIN PHÁP LUẬT  

 
  

 

Ngày 02 tháng 03 năm 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn số 1282/TCHQ-PC ngày 

7/3/2019 của Tổng cục Hải quan 

về việc trả lời các kiến nghị của 

doanh nghiệp 

 

Theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa 

nhập khẩu của doanh nghiệp sẽ được 

áp dụng phương thức "kiểm tra 

giảm" khi thuộc một trong 03 trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP, gồm: 

(1) Doanh nghiệp đã được xác nhận 

đạt yêu cầu ATTP bởi cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước đã ký 

kết Điều ước thừa nhận lẫn nhau 

trong hoạt động kiểm tra ATTP với 

Việt Nam; có kết quả kiểm tra của 

cơ quan có thẩm quyền nước xuất 

khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù 

hợp với quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

(2) Doanh nghiệp đã có 03 lần liên 

tiếp trong vòng 12 tháng đạt yêu cầu 

nhập khẩu theo phương thức kiểm 

tra thông thường. 

(3) Lô hàng hoặc mặt hàng nhập 

khẩu được sản xuất trong các cơ sở 

áp dụng một trong các hệ thống quản 

lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 

22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc 

tương đương. 

Tuy nhiên, hiện cơ quan hải quan 

đều gặp một số vướng mắc khi xác 

định lô hàng, mặt hàng trong cả 03 

trường hợp trên. 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, tại Nghị định 

15/2018/NĐ-CP chưa hướng dẫn cụ 

thể đối với việc kiểm tra tiêu chí gì 

trong bộ hồ sơ của doanh nghiệp 

được áp dụng phương thức kiểm tra 

giảm và hình thức xử lý nếu doanh 

nghiệp vi phạm. 

Do đó, Tổng cục Hải quan đang đề 

xuất họp với các Bộ để thống nhất 

các nội dung vướng mắc. 

Công văn số 1209/TCHQ-TXNK 

ngày 1/3/2019 của Tổng cục Hải 

quan về việc triển khai Thông tư 

136/2018/TT-BTC 

 
Theo quy định mới tại Thông tư 

136/2018/TT-BTC, kể từ ngày 

1/4/2019, tất cả các doanh nghiệp đã 

mở tài khoản tại NHTM nếu có hoạt 

động xuất nhập khẩu và phát sinh 

tiền thuế, phí, lệ phí, tiền phạt thì bắt 

buộc phải nộp bằng "chuyển khoản" 

hoặc ra ngân hàng nộp tiền vào tài 

khoản của cơ quan hải quan, không 

được nộp tiền mặt tại cơ quan hải 

quan. 

Riêng các hộ kinh doanh và cá nhân 

có hoạt động xuất nhập khẩu vẫn 

được nộp tiền thuế, phí, lệ phí bằng 

tiền mặt tại cơ quan hải quan, không 

bắt buộc phải chuyển khoản. 

Đối với tiền phí, lệ phí hải quan, 

doanh nghiệp có thể nộp theo tháng 

hoặc theo từng tờ khai. Nếu nộp theo 

từng tờ khai thì phải nộp cùng với 

thời điểm nộp tiền thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC CHỨNG 

NHẬN BỔ SUNG QUYỀN 

SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN 

LIỀN VỚI ĐẤT VÀO GIẤY 

CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải 

quyết: Văn phòng đăng ký đất đai  

- Thành phần hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

bao gồm: 

÷ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (bản chính - theo 

mẫu); 

÷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã cấp (bản chính); 

÷ Giấy tờ về tài sản gắn liền với 

đất theo quy định tại Điều 13 

Quyết định số 37/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2015 của UBND 

thành phố Hà Nội (Bản sao 

chứng thực); 

÷ Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây 

dựng (trừ trường hợp trong giấy 

tờ về tài sản gắn liền với đất đã 

có sơ đồ nhà ở, công trình xây 

dựng) (bản sao chứng thực). 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 

20 ngày làm việc. 

XUẤT NHẬP KHẨU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIÊN HỆ 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Ms Lưu Huệ Phương – Tel: 024 6682 9898 / 0377 352 470 

Email: contact@vnconsult.com.vn – Website: vnconsult.com.vn 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP 
LUẬT THƯỜNG XUYÊN 

Với mục tiêu cung cấp ý kiến tư 

vấn pháp lý nhằm hỗ trợ khách 

hàng nắm vững pháp luật trong 

kinh doanh, chúng tôi cung cấp các 

gói dịch vụ tư vấn pháp luật 

thường xuyên cho doanh nghiệp. 

Với các gói dịch vụ tư vấn thường 

xuyên này, chúng tôi sẽ: 

- Tư vấn, giải đáp các các vấn đề 

pháp lý phát sinh trong quá trình 

hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

- Soát xét, hỗ trợ doanh nghiệp 

hoàn thiện các hợp đồng, quy chế, 

quy định nội bộ của doanh nghiệp; 

- Tư vấn, đại diện cho doanh 

nghiệp đàm phán, ký kết hợp đồng 

hoặc giải quyết các tranh chấp. 

Chúng tôi đề cao sự gắn bó, kết nối 

giữa doanh nghiệp với VN 

CONSULT hơn mục tiêu lợi 

nhuận. Do vậy, doanh nghiệp chỉ 

phải trả một mức phí rất thấp 

nhưng hiệu quả và giá trị đem lại 

cho doanh nghiệp không nhỏ. 

 

LAO ĐỘNG 

Công văn số 113/QHLĐTL-CSLĐ 

ngày 27/2/2019 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về thâm 

niên tính trợ cấp thôi việc cho 

người lao động 

 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 

Nghị định 148/2018/NĐ-CP, đối với 

HĐLĐ có hiệu lực trước ngày Bộ 

luật lao động 2012 có hiệu lực 

(1/5/2013) mà trong hợp đồng có 

thỏa thuận thời gian thử việc thì 

thâm niên tính trợ cấp thôi việc, trợ 

cấp mất việc bao gồm cả thời gian 

thử việc. 

Mặt khác, theo điểm a khoản 1 Mục 

I Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH 

áp dụng trong giai đoạn Bộ luật lao 

động 1994 (sửa đổi năm 2002) có 

hiệu lực, HĐLĐ phải được giao kết 

theo mẫu số 1 ban hành tại Thông tư 

này. Trong đó, thời gian thử việc 

được quy định tại Điều 1 của HĐLĐ 

và là một trong những nội dung của 

HĐLĐ. 

Theo đó, trường hợp HĐLĐ được 

giao kết và có hiệu lực trước ngày  

 

1/5/2013 thì trong HĐLĐ có bao 

gồm cả nội dung thỏa thuận về thử 

việc, vì vậy khi HĐLĐ đó chấm dứt 

sau ngày Nghị định 148/2018/NĐ-

CP có hiệu lực (15/12/2018) thì 

thâm niên tính trợ cấp thôi việc bao 

gồm cả thời gian thử việc. 

Công văn số 742/LĐTBXH-ATLĐ 

ngày 27/2/2019 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc 

huấn luyện an toàn lao động cho 

người lao động 

 

Theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP, 

doanh nghiệp được tự tổ chức huấn 

luyện và cấp thẻ an toàn lao động 

nếu đáp ứng các điều kiện quy định 

tại khoản 11, khoản 14 Điều 1 Nghị 

định này. 

Thời điểm cấp thẻ an toàn lao động 

cho người lao động nhóm 3 được 

thực hiện sau khi kiểm tra đạt yêu 

cầu. 

Việc quản lý, sát hạch về huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động thực hiện 

theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 

31/2018/TT-BLĐTBXH. 
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